Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSPR14, Kurs 14: Examensarbete för psykologexamen, 30
högskolepoäng
Course 14: Master's Thesis, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2014-11-11 och
senast reviderad 2016-05-18 av Ledningsgruppen för psykologprogrammet. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2016-08-29, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 9 och 10.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupad förståelse för de vetenskapliga problemen inom det psykologiska
forskningsområde som det egna empiriska arbetet faller inom

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att självständigt och kritiskt granska, sammanfatta och värdera
innehållet i vetenskapliga psykologiska publikationer
- visa förmåga att, utifrån en självständig och kritisk sammanställning av innehållet i
relevanta vetenskapliga psykologiska publikationer, urskilja och formulera en
frågeställning av vetenskaplig relevans för det aktuella forskningsområdet
- visa fördjupad förmåga att utifrån en vetenskaplig psykologisk frågeställning välja en
adekvat design och väl avpassade undersökningsmetoder
- visa förmåga att självständigt under handledning planera och genomföra ett
empiriskt vetenskapligt arbete utifrån en vetenskaplig psykologisk frågeställning
- visa förmåga att självständigt dokumentera ett eget empiriskt arbete i en
vetenskaplig rapport med det vetenskapliga förhållningssätt och det akademiska språk
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som är praxis inom det psykologiska forskningsområdet
- visa förmåga att självständigt och kritiskt granska och förmedla innehållet i
vetenskapliga arbeten, både muntligt och skriftligt, i ett vetenskapligt sammanhang
- visa förmåga att självständigt och kritiskt granska och förmedla innehållet i
vetenskapliga arbeten, både muntligt och skriftligt, på ett populärvetenskapligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att självständigt tillämpa forskningsetiska principer
- visa förmåga att beakta forskarens roll och det egna perspektivets betydelse vid
genomförandet av vetenskapliga undersökningar

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att den blivande psykologen ska genomföra ett empiriskt
vetenskapligt arbete, utifrån en psykologisk frågeställning, med tillämpning av de
kunskaper i vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsetik som inhämtats
under kurs 12 och tidigare under utbildningen. Syftet är också att den blivande
psykologen ska utveckla sin förmåga till vetenskaplig kommunikation genom att
presentera arbetet i en examensuppsats; genom att delta i vetenskapliga seminarier, i
egenskap av uppsatsförfattare och i egenskap av opponent; samt genom en
populärvetenskaplig presentation av det egna arbetet.
Kursen är indelad i tre delkurser.
Delkurs 14:1. Psykologexamensuppsats (Master Thesis), 30 högskolepoäng.
Under delkursen ska den blivande psykologen genomföra en empirisk vetenskaplig
studie och dokumentera den i en psykologexamensuppsats. Uppsatsarbetet sker
enskilt eller i par.
Innan arbetet med uppsatsen påbörjas ska den blivande psykologen utarbeta en
uppsatsplan och lämna in en etikdeklaration i enligt institutionens riktlinjer för
etikprövning av studentarbeten.
Undervisningen ges huvudsakligen i form av handledning av uppsatsarbetet.
Delkursen innefattar även undervisning i akademiskt skrivande samt i forskningsetik.
Delkurs 14:2. Opponentskap (Thesis Opponentship), 0 högskolepoäng.
Under delkursen ska den blivande psykologen genomföra en opposition på en
uppsats på avancerad nivå, dels muntligt vid ett uppsatsseminarium och dels i en
skriftlig rapport. Den muntliga oppositionen genomförs enskilt eller i par. Den
skriftliga oppositionen genomförs individuellt.
För att få opponera vid ett uppsatsseminarium ska den blivande psykologen vara
godkänd på kurs H. Den blivande psykologen ska också först närvara vid fem andra
uppsatsseminarier.
Delkurs 14:3. Populärvetenskaplig framställning (Popular Psychology Presentation), 0
högskolepoäng.
Under delkursen ska den blivande psykologen lära sig principerna för
populärvetenskaplig framställning samt i muntlig och skriftlig form presentera
forskningsresultaten i den egna psykologexamensuppsatsen.
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Kursens genomförande
Undervisningen består huvudsakligen av handledning, enskilt eller i grupp. I
undervisningen ingår dessutom ett antal föreläsningar och seminarier som är
obligatoriska.
Utarbetande av en uppsatsplan, deltagande vid det egna uppsatsseminariet,
deltagande i fem valfria uppsatsseminarier (förutom det seminarium där man är
opponent), muntlig och skriftlig opposition samt den populärvetenskapliga
presentationen är också obligatoriska moment.
Vid förhinder att delta i något av de obligatoriska kursmomenten på grund av
särskilda skäl, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande, erbjuds
kompletteringsuppgift eller alternativ tidpunkt. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant. I
händelse av frånvaro eller underkänt resultat vid det egna uppsatsseminariet, den
muntliga oppositionen samt den muntliga populärvetenskapliga presentationen kan
nytt examinationstillfälle komma att uppskjutas till nästkommande termin.

Kursens examination
Delkurs 14:1. Psykologexamensuppsats.
Examinationen sker i form av ett uppsatsseminarium där den blivande psykologen
lägger fram och försvarar sitt examensarbete. En särskilt utsedd examinator bedömer
examensarbetet och försvaret av examensarbetet utifrån ett antal vid institutionen
fastställda examinationskriterier.
Examinator bedömer uppsatsen som 1) godkänd, 2) godkänd med vissa ändringar
som villkor eller 3) underkänd. Examensarbetet underkänns om examinator bedömer
att ytterligare handledning av arbetet behövs. En underkänd uppsats ska tas upp på
ett nytt seminarium.
Examinator bedömer även försvaret av uppsatsen under seminariet som godkänt eller
underkänt. För godkänt på delkursen krävs att både uppsatsen och försvaret är
godkända. För godkänt betyg krävs det att all aktivitet beträffande examensarbetet
genomsyras av förståelse av och respekt för de forskningsetiska principer som ska
följas.
Det godkända examensarbetet ska registreras i elektronisk form i en open accessdatabas vid Lunds universitet. Studenten väljer själv nivå av publicering.
Delkurs 14:2. Opponentskap.
Examinationen sker genom att den blivande psykologen opponerar på en
psykologexamensuppsats vid ett uppsatsseminarium. Examinator bedömer
oppositionen som godkänd eller underkänd utifrån ett antal vid institutionen
fastställda examinationskriterier.
I examinationen ingår också att den blivande psykologen ska lämna in en individuell,
skriftlig opposition.
Delkurs 14:3. Populärvetenskaplig framställning.
Examinationen sker genom att den blivande psykologen muntligt och skriftligt
presenterar sin uppsats i populärvetenskaplig form.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd. För betyget
godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning på kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till psykologprogrammet samt
uppfyller villkoren för uppflyttning enligt vad som beskrivs i gällande utbildningsplan
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Prov/moment för kursen PSPR14, Kurs 14: Examensarbete för
psykologexamen
Gäller från H15
1401 Psykologexamensuppsats, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1402 Opponentskap, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1403 Populärvetenskaplig framställning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

